Χορήγηση χρηματοδότησης
Χρηματοδότης: ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ
Χρηματικό ποσό: 145.500€
Περίοδος: 3ετές πρόγραμμα /2022-2025
Χρηματοδοτούμενη: Χαρίκλεια Μπρεκουλάκη, Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής
Αρχαιότητας, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Σκοπός χρηματοδότησης:
Το πρόγραμμα ReVis προτείνει μια καινοτόμο μέθοδο για την επιστημονική εξέταση
και τη νέα απεικόνιση της τοιχογραφίας με τη σκηνή του κυνηγιού που κοσμεί τη
ζωφόρο του τάφο του Φιλίππου Β' στη Βεργίνα. Η τοιχογραφία αποκαλύφθηκε από τον
Μ. Ανδρόνικο το 1977 και η σκηνή του κυνηγιού αποτελεί το σπουδαιότερο έργο
μνημειακής ελληνικής ζωγραφικής που σώζεται μέχρι σήμερα (5,56 x 1,16 μ.). Ωστόσο,
εξαιτίας της εκτεταμένης φθοράς της ζωγραφικής επιφάνειας, η αισθητική αποτίμηση
του καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική από το σύγχρονο θεατή. Με σκοπό την
πληρέστερη ερμηνεία των εικονογραφικών και τεχνοτροπικών στοιχείων της σύνθεσης,
το πρόγραμμα ReVis προτείνει την πρώτη ολοκληρωμένη και επιστημονικά
τεκμηριωμένη διεπιστημονική εξέταση της τοιχογραφίας με μη επεμβατικές
διαγνωστικές και απεικονιστικές τεχνικές με στόχο α) την επανάκτηση της αυθεντικής
όψης των αρχαίων χρωμάτων, β) την αποκάλυψη εικονογραφικών στοιχείων που δεν
είναι πλέον ορατά με γυμνό μάτι γ) τη δημιουργία μιας νέας, αξιόπιστης αισθητικής
αποκατάστασης της τοιχογραφίας με ψηφιακές τεχνικές που θα επιτρέψουν τη
βέλτιστη «απεικόνιση» της σκηνής του κυνηγιού και θα προσφέρουν τη δυνατότητα
της εικαστικής του αποτίμησης, τόσο από την επιστημονική κοινότητα, όσο και από το
ευρύ κοινό.
Χορήγηση χρηματοδότησης
Χρηματοδότης: ΕΛ.ΙΔ.ΕΚ
Χρηματικό ποσό: 145.500€
Περίοδος: 3ετές πρόγραμμα /2022-2025
Χρηματοδοτούμενος: Κώστας Ταμπάκης, Εντεταλμένος Ερευνητής, Τομέας
Νεοελληνικών Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
Σκοπός χρηματοδότησης:
Το πρόγραμμα Atheism, Hellenic Orthodoxy, Science (At.H.O.S.) έχει σκοπό την
ιστορική και ιστοριογραφική μελέτη των σχέσεων Ορθοδοξίας, Φυσικών Επιστημών
και Αθεϊσμού στην Ελλάδα από το 1936 μέχρι το 1974. Οι άμεσοι στόχοι του είναι να
καταγράψει όλες τις σχετικές πηγές τη συγκεκριμένη περίοδο, να αναδείξει πώς η

αλληλεπίδραση Ορθοδοξίας, Αθεϊσμού και Φυσικών Επιστημών διαμόρφωσε και
διαμορφώθηκε από τις ιδιαίτερες διανοητικές, κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές
συνθήκες της περιόδου και να αναδείξει τις ιδιαίτερες ιστοριογραφικές προκείμενες που
κάνουν την περίπτωση της Ελλάδας σημαντική για το ευρύτερο πεδίο της μελέτης
Θρησκείας κι Επιστήμης.

